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 ملخص
 أنشطة  على  الخارجي  المراجع  اعتماد  طبيعة   تحديديتمثل الهدف الرئيس للبحث في محاولة  

المراجعين   ، المصرية  بالبورصة  المقيدة  الشركات  في   الداخلي  المراجع نظر  وجهة  من  وذلك 
الخارجيين العاملين في منشآت المراجعة المصرية، وقد اعتمد البحث على ثالثة محاور رئيسة  

  على   الداخلي وتتمثل تلك المحاور في: االعتماد  المراجع  أنشطة  على  الخارجي  العتماد المراجع
 للمراجعين  السابقة  األعمال  على   المراجعة، االعتماد  عملية  خالل  كمساعدين  الداخليين  المراجعين
االعتماد  عملية  خالل  الداخلية  الرقابة  اختبارات  بشأن   الداخليين إلى  باإلضافة    على   المراجعة، 

المراجعة،    عملية  خالل  الجوهرية  المراجعة  اختبارات  بشأن  الداخليين  للمراجعين   السابقة  األعمال
للبحث على عينة   الميدانية  الدراسة  اعتمدت  المراجعين   مفردة (  200مكونة من عدد )وقد  من 

عدم اعتماد المراجعين البحث إلى    أشارت نتائج، وقد  الخارجيين العاملين بمنشآت المراجعة المصرية
المراجعين   عملية  خالل  كمساعدين  الداخليين  المراجعين   على  الخارجيين اعتماد  المراجعة، 

  عملية   خالل  الداخلية  الرقابة  اختبارات  بشأن  يينالداخل  للمراجعين  السابقة  األعمال  الخارجيين على
اعتماد وعدم  الخارجيين  المراجعة،    بشأن  الداخليين  للمراجعين  السابقة  األعمال  على  المراجعين 

 المراجعة.  عملية خالل الجوهرية  المراجعة اختبارات

 

الدالة: المراجع    الكلمات  على  الخارجي  المراجع  اعتماد  الداخلي،  المراجع  الخارجي،  المراجع 
 الداخلي. 
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Abstract 

The main objective of the research was to try to determine the nature 

of external auditor reliance on internal auditor’s activities in the listed 

companies in Egypt, this is from perspective of the external auditors 

working in the Egyptian audit firms, and the research relied on three 

main axes of external auditor reliance on internal auditor’s activities in 

the Listed companies in Egypt, these axes are: reliance on internal 

auditors as assistants during the audit process, reliance on the previous 

work of internal auditors regarding tests of internal control during the 

audit process, in addition to reliance on the previous work of internal 

auditors regarding substantive audit tests during the audit process. A 

field study was based on a sample of (200) individuals of the external 

auditors working in the Egyptian audit firms, this research founds that 

the external auditors did not rely on internal auditors as assistants 

during the audit process, the external auditors relied on the previous 

work of the internal auditors regarding tests of internal control during 

the audit process, and the external auditors did not rely on the previous 

work of the internal auditors regarding the substantive audit tests 

during the audit process. 

 

Keywords: External Auditor, Internal Auditor, External Auditor 

Reliance on Internal Auditor. 
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 ( اإلطار العام للبحث1)
 مقدمة ومشكلة البحث: 1/1

يالحظ الراصد ألدبيات المحاسبة والمراجعة خالل الفترة الماضية أن هناك حالة من الجدل 
مراجعي الحسابات، وقد سببت تلك   أداء  فيالمصالح    أصحاب  رضا وثقة  حول أسباب انخفاض

الخارجي، وقد على    ةكبير   وطضغالحالة   الداخلي والمراجع  المراجع  المراجعة وهما  قطبي عملية 
فيها، األزمات  التقلبات السريعة  و تعقد بيئة األعمال  ساعدت على تنامي تلك الضغوط متغيرات مثل  

وحا العالمية  زيادةالمالية  إلى  باإلضافة  بالشركات،  المالي  الفشل  المصالح   حاجة   الت    أصحاب 
لالعتماد على تقارير المراجعة كمدخالت رئيسة في نماذج قراراتهم االستثمارية المختلفة، وبناًء  

المراجعين،   ألداء  جديدة  نظرة  ينظر  العالم  بدأ  أثمر عليه،  النظرة  توقد  األدب    تلك  توجه  عن 
القيمة  بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي لتحسين  التكامل طبيعة  بدراسة ملالهتماالمحاسبي 

 .المضافة من عملية المراجعة

هذا وقد تزايدت خالل السنوات األخيرة ضغوط أصحاب المصالح بالشركات تجاه تناسق بيئة  
واألداء الجودة  العمل  و (Yang, Y., et al., 2021)  لتحسين  الموضوعا  ذلكأصبح  ،  ت  من 

،  (Xiong, H., et al., 2020)ي  في وقتنا الحال  بشكل كبير   الجوهرية التي يلزم التركيز عليها
القضايا   كأحدالمراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخلي    اعتمادقضية    ونتج عن ذلك ظهور

همية  أراجعة و ممحل اهتمام الفكر المحاسبي ألهميتها ألصحاب المصالح بغرض تحسين جودة ال
  ، حيث (Gray, J., & Hunton., 2011)ك لكل من مقدمي وطالبي خدمات المراجعة والتأكد  ذل

تعتمد قدرة المراجع في التأكيد السليم على العرض العادل للمعلومات الواردة بالقوائم المالية على  
تهازي ة، حيث تسهم جودة المراجعة الداخلية في تقييد السلوك االنأالمراجعة الداخلية بالمنش  جودة

 . (Brody, R., et al., 2010)لإلدارة 

الداخلية والخارجية وتقديم المراجعة   األدبيات إلى تزايد الحاجة إلى التفاعل بين المراجعة  وتشير
 ,Munro, L. & Stewart)  مكنأمنه كلما    لالستفادةالداخلية كمورد متاح للمراجع الخارجي  

J., 2009 - Desai, R., et al., 2017)  ،  ظهرت الدراسات الميدانية أن دور وظيفة المراجعة  أوقد
استخدام  تغيرقد    الداخلية ومدى  طبيعة  أن  كما  الماضية،  األخيرة  السنوات  المراجعين   خالل 

كبير   بشكل  زاد  قد  الداخلي  المراجع  ألنشطة   - Asare, S., et al., 2013)الخارجيين 

Grabmann, E., & Hofer, D., 2014)على   الخارجي  المراجع  ، أصبح اعتماد، وبناًء عليه  
 الداخلي من الموضوعات الرئيسة في البحوث األكاديمية. المراجع أنشطة
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المتداخلة فيما   اتإلى الحاجة المتزايدة لفحص طبيعة العالق  المحاسبية  تشير األدبياتكما  
الشركات وخاص الخارجية كمكونات هامة لحوكمة  والمراجعة  الداخلية  المراجعة  الدول    ةً بين  في 

همية المراجعة في اضفاء أوعلى الرغم من  ،  (Mihret, D., & Admassu, M., 2011)  النامية
ثقة أصحاب المصالح في المعلومات المتضمنة في القوائم المالية إال أن الواقع العملي يبرز لنا  

 - Chen, Y., et al., 2016)  ترجع إلى فشل المراجعة  يكثير من حاالت فشل الشركات والت

Liu, W., & Huang, H., 2020)  ،  وفي هذا السياق أشارت دراسة(Hegazy, M., & 

Kassem R., 2010)    تيجة عوامل  ن  -الفشل المالي للشركات  و إلى أن حدوث األزمات المالية
نتيجة فقدان ثقة أصحاب المصالح    االستثمار دى إلى ضعف  أ  -  ضعف مستوى المراجعة  منها

تركيز األأبها، مما   العملية والهيئات ذات الصلة على  دى لحدوث تحوالت جذرية أوجبت  بحاث 
 تحليل طبيعة العالقة بين المراجعة الداخلية والخارجية.

عند القيام بعملية المراجعة    ييعد قرار اعتماد المراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخلو 
،  (Bame-Aldred, C., et al., 2013)  هاالقرارات الجوهرية والمعقدة بسبب تعدد مدخالتمن  

 اعتمادهوتعد البيئة التنافسية التي يعمل بها المراجع الخارجي أحد األسباب التي تؤدي إلى زيادة 
 ,Badara, M., & Saidin)على المراجعة الداخلية بغرض زيادة كفاءة العمل وتخفيض تكاليفه  

S., 2014)  المراجع الخارجي على أنشطة    اعتمادمن المتوقع أن يؤدي تحليل طبيعة  ، حيث أنه
مما يدعم ثقة المستثمرين على المستوى الدولي    ، المراجع الداخلي إلى تعزيز جودة عملية المراجعة

 Haron, H., et al., 2004 - Abbott, L., et)  ويسهم في تحسين كفاءة األسواق المالية

al., 2012 - Dickins, D., et al., 2018) 

السياق، ذات  اإل  وفي  مجلس  عن  الصادرة  المراجعة  معايير  على    المحاسبيشراف  أكدت 
 ,Public Company Accounting over Sight Board (PCAOB))الشركات العامة  

المراجع الخارجي  مريكية على أهمية التركيز على فحص طبيعة اعتماد  بالواليات المتحدة األ  (2007
بتقييم   المرتبط  العمل  تكرار  تخفيض  بغرض  وذلك  الداخلي،  المراجع  يؤديها  التي  األنشطة  على 

بالشركات. الداخلية  الرقابة  الزاميً   عناصر  االعتماد  ذلك  أصبح  "سار وقد  قانون  إصدار  بعد    بنز ا 
انتهجت مصر  بالواليات المتحدة االمريكية، وقد    (Sarbanes-Oxley Act, 2002)أوكسلي"  

مدير إدارة    -الرقابة المالية حاليً لالهيئة العامة  -الزمت الهيئة العامة لسوق المال  ذلك النهج حيث  
اال وتحقيق  بالتنسيق  بالشركة  الداخلية  الداخلي  عتمادالمراجعة  المراجع  جهود  بين  والتكامل  ية 

 . (2007 ،العمل )الهيئة العامة لسوق المال ازدواجيةتخفيض ، وذلك بغرض الخارجيالمراجع و 
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السابق ضمن سياق   النهج  التأكيد على ذات  الدوليكما جاء  المراجعة  (  610رقم )  معيار 
 International Standard on Auditing) "استخدام عمل المراجعين الداخليين"بعنوان:  

ISA 610, 2013) ( بعنوان: "610، ومعيار المراجعة المصري رقم )راسة عمل المراجعة الداخليةد "
التأكد  ) مهام  المحددة  والفحص  للمراجعة  المصرية  إلى (2008األخرى،  المعايير  باإلضافة   ،

قبل   من  المستمرة  على  التأكيدات  المهنية  بين   تحقيق  هميةأالهيئات  الفعال  والتعاون  التنسيق 
و  الداخليين  أ  ومساهمتهالخارجيين  المراجعين  المراجعين  تحسين  المراجعفي  عامعمال  بشكل   ة 

 . Endaya, K., 2018) - 2014، القليطي –  2013)إبراهيم،  في الدول النامية وخاصةً 

الموجهة إلى استكشاف طبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين على أنشطة   اتوقد اكتسبت الدراس
وفي  ،  (Argento, D., et al., 2018)السنوات األخيرة  المراجعين الداخليين أهمية متزايدة في  

إلى ضرورة تركيز الدراسة   (Burnaby, P., & Hass, S., 2009)دعت دراسة    ،هذا السياق
المراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخلي، وذلك بغرض    اعتمادالمستقبلية على تحليل طبيعة  

الخارجي المراجع  اعتماد  عدم  محل  الداخلية  المراجعة  مجاالت  در ،  تحسين  أشارت  اسة كما 
(Chalmers, K., et al., 2019)    إلى حاجة الفكر المحاسبي إلى مزيد من البحوث األكاديمية

كما أشارت ،  و فحص طبيعة اعتماد المراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخليحالموجهة ن
تزال هناك ندرة نسبية في البحوث   إلى أنه ما  (Bame-Aldred, C., et al., 2013)دراسة  

لدراسة طبيعة التكامل والتنسيق فيما بين المراجع الخارجي والداخلي، مما يدعم وجود    الموجهة
لمزيد    مصراعيهالعمل على سدها، كما أشارت الدراسة إلى أنه مجال مفتوح على    تحثفجوة بحثية  
 من البحوث. 

إلى استخالص انخفاض   (Mohamed, S., 2019) دراسةوبالنسبة للبيئة المصرية، اتجهت  
على الرغم من توافر الكفاءات المادية   ، وذلكالبيئة المصرية يالمراجعة التي تتم ف اتة عمليجود

ضرورة  ب  دراسةال  ، وبناًء عليه أوصتوالتكنولوجية والفنية في منشآت المراجعة العاملة في مصر
والمراجعين  الخارجيين  المراجعين  بين  التعاون  مجال  في  المحاسبية  البحوث  من  مزيد  إجراء 

في البيئة المصرية وزيادة اعتمادية المراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخلي خالل   الداخليين
 عملية المراجعة. 

 المراجع   اعتماد  طبيعةحول: "  التساؤلوبناًء عليه، يمكن للباحث صياغة مشكلة البحث في  
 ؟". المصرية بالبورصة المقيدة الشركات في الداخلي المراجع أنشطة على الخارجي
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 أهداف البحث: 1/2
 ما يلي: كاألهداف الرئيسة للبحث  يمكن عرض

 بمجال البحث. المتصلةعرض وتحليل أهم نتائج الدراسات السابقة  -
 الشركات  في  الداخلي  المراجع  أنشطة  على  الخارجي  المراجع  اعتماد  طبيعةوتحليل    عرض  -

 . المصرية بالبورصة المقيدة
 الشركات  في   الداخلي  المراجع  أنشطة  على  الخارجي  المراجع  اعتماد  يعة طب  اختبار  -

 . المصرية بالبورصة المقيدة

 أهمية البحث: 1/3
 يمكن عرض أهمية البحث الحالي في مستويين هما:  

 ( المستوى النظري:1)

أنه  الداخلي إال    المراجع   أنشطة  على  الخارجي  المراجع  على الرغم من جوهرية موضوع اعتماد
ما زال يمثل موضوًعا جدلًيا بالفكر المحاسبي، وقد الحظ الباحث أن تركيز الدراسات خالل الفترات 
الماضية انصب على تأثير قرار االعتماد من جوانب أخرى مثل مصدر المراجعة وخصائص مكتب  

بيعة  المراجعة ... إلخ، وبناًء عليه فإن هناك قصور نسبي في الدراسات التي تناولت تحليل ط
هذا   المراجع  أنشطة  على  الخارجي  المراجع  اعتماد وفي  النامية،  الدول  في  وخاصًة  الداخلي، 

إلى ضرورة اهتمام الباحثين بدراسة طبيعية    (Abbott, L., et al., 2012)السياق، دعت دراسة  
ة  تحسين التكامل بينهما لتحسين جود اعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجع الداخلي بغرض

تزال هناك    إلى أنه ما  (Bame-Aldred, C., et al., 2013)كما أشارت دراسة  ،  عملية المراجعة
دراسة طبيعة التكامل والتنسيق فيما بين المراجع الخارجي نحو  ندرة نسبية في البحوث الموجهة  

عم  مما يد  ،لمزيد من البحوث  مصراعيهوالداخلي، كما أشارت الدراسة إلى أنه مجال مفتوح على  
 ، ويسعى البحث الحالي للمساهمة في ذلك.العمل على سدها يجبوجود فجوة بحثية 

 ( المستوى التطبيقي:2)
القضايا محل اهتمام   كأحدالمراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخلي    اعتمادقضية    ظهرت

، من مقدمي وطالبي خدمات المراجعة والتأكد  ألصحاب المصالح  العملية  الفكر المحاسبي ألهميتها
إلى االعتماد على تقارير المراجعة كمدخالت رئيسة في نماذج القرارات   الحاجة  باإلضافة إلى زيادة

 االستثمارية المختلفة، وبناًء عليه:
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لمسععععععاعدة القائمين على وضععععععع وتطوير    مالئم  يسعععععععى البحث الحالي إلى توفير دليل ميداني -
تماشعععععععًيا مع   تتعديالالبشعععععععأن مدى حاجتهم إلى القيام ب  وقواعد القيد والحوكمة معايير المراجعة

 .قطبي عملية المراجعة وهما المراجع الداخلي والمراجع الخارجي بين العالقات التبادلية

 رجي على أنشعععععطة المراجع الداخليالمراجع الخا طبيعة اعتماديسعععععهم البحث الحالي في تقييم  -
 .الشركات المقيدة بالبورصة المصريةفي 

في مسعععععاعدة صعععععانعي ومتخذي القرارات في العمل على تطوير مجاالت   يسعععععهم البحث الحالي -
ومحعاور عمعل المراجع العداخلي محعل ععدم اعتمعاد المراجع الخعارجي والعمعل على تحسعععععععععين جودة 

 ئة المصرية.عملية المراجعة التي تتم في البي

في مسعاعدة المراجعين الداخليين ذاتهم في التعرف على مجاالت ومحاور    يسعهم البحث الحالي -
 عملهم محل عدم اعتماد المراجع الخارجي والعمل تحسينها.

 حدود البحث: 1/4

 الداخلي  المراجع  أنشطة  على  الخارجي  المراجع  اعتماد  طبيعة يركز البحث الحالي على اختبار  
وذلك من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين في   ،المصرية  بالبورصة  المقيدة  الشركات  في

 ما عدا ذلك. يخرج عن نطاق البحث  و ،  منشآت المراجعة المصرية

 تنظيم البحث: 1/5

 هداف المشار إليها سابًقا كما يلي: األ تحقيق لالبحث  تنظيم تم

 ( االطار العام للبحث.1)

 للبحث.  ( االطار النظري 2)

 ( منهجية الدراسة الميدانية. 3)

 ( تحليل البيانات واختبار الفرضيات.4)
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ث( اإلطار النظري للبح2)  
 الدراسات السابقة: 2/1

المرتبطة   الدراسات   المراجع  أنشطة  على  الخارجي  المراجع  اعتماد  طبيعة  بفحصتوصلت 
 ة أو الفتر   ةالبيئب  المتعلقةالمتغيرات    نتيجة تباينهذا التباين  ينشأ  ى نتائج متباينة، وقد  الداخلي إل 

الزمنية للدراسة، وفي هذا السياق توصلت مجموعة من الدراسات إلى اعتماد المراجعين الخارجيين  
  دراسة  بشكل عام خالل عملية المراجعة، وفي هذا السياق، قامتالداخليين    ينالمراجع  أنشطة  على

(Haron, H., et al., 2004)  المراجع   عملالمراجع الخارجي على    اعتمادعة قرار  يتحليل طبب
وذلك   )  باستقصاءالداخلي،  من  مكونة  في  18عينة  الخارجيين  المراجعين  من  وقد  ماليزيا(   ،

الخارجيين على المراجعين الداخليين بالطريقة المباشرة    المراجعين ية  اعتماداستنتجت الدراسة زيادة  
 فحصت دراسة ، كما  في تخفيض تكاليف المراجعة بشكل رئيس  د سواء رغبةً وغير المباشرة على ح

(Schneider, A., 2009)    المراجع الداخلي،   أنشطة  المراجع الخارجي على  اعتمادطبيعة وتأثير
( من المراجعين الخارجيين بالواليات المتحدة األمريكية،  150عينة مكونة من )  باستقصاءوذلك  

الداخليين   المراجعينالخارجيين على عمل    المراجعين  اعتمادسة إلى زيادة  وقد أشارت نتائج الدرا
مدى وطبيعة  بيان    (McKenna, S., 2017)  دراسة  استهدفتكما  ،  ا لتجنب ازدواجية العملتدريجيً 

(  72عينة مكونة من عدد )   باستقصاءاعتماد المراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخلي وذلك  
، وقد توصلت الدراسة إلى ميل  االيرلنديةالبورصة    ي رجيين للشركات المقيدة فمن المراجعين الخا

المراجع الداخلي في ظل التأكيد على وجود عوامل  عمل  الخارجيين إلى االعتماد على    المراجعين
 جودة.الالموضوعية واالستقاللية و 

المراجعين العكس مما سععععععبق، توصععععععلت مجموعة من الدراسععععععات إلى عدم تفضععععععيل   وعلى
خالل عمليعة المراجععة، وفي هعذا السعععععععععيعاق،   نشعععععععععطعة المراجع العداخليأعلى  االعتمعاد الخعارجيين  

مدى اعتماد المراجعين الخارجيين على    (Gray, J., & Hunton, J., 2011)دراسععة   فحصععت
ت  آ منشعععععععععب( من المراجعين الخارجيين  142من عدد )  ونةمك  نشعععععععععطة المراجع الداخلي في عينةأ

عدم تفضععيل  في الواليات المتحدة األمريكية، وقد توصععلت الدراسععة إلى    (Big 4)المراجعة الكبرى  
إلى فحص مدى   (Azad, A., 2017) كما هدفت دراسععة،  على أنشععطة المراجع الداخلي االعتماد

معارات العربيعة المراجععة العداخليعة في دولعة اإل مراجعي الحسعععععععععابعات الخعارجيين على وظيفعة  اعتمعاد
مارات، ( من المراجعين الخارجيين العاملين في اإل59عينة مكونة من ) باسعتقصعاءوذلك  ،المتحدة

ا إلى ت النتائج أيضعً ر نسعبة االعتماد بشعكل كبير، كما أشعا انخفاضوقد أشعارت نتائج الدراسعة إلى  
 جال األنسب لالعتماد.هو الم الرقابة الداخليةأن تقييم نظام 
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  على   الخارجي  المراجع  ومن ناحية أخرى، اهتمت مجموعة من الدراسات بفحص طبيعة اعتماد
  ركزت دراسة الداخلي فيما بين االعتماد المباشر وغير المباشر، وفي هذا السياق،    المراجع  أنشطة

(Mihret, D., & Admassu, M., 2011)    المراجع الخارجي على    اعتمادعلى تحليل طبيعة
الشركات، وذلك   منظور حوكمة  الداخلية من  المراجعة  عينة مكونة من عدد    باستقصاءأنشطة 

الخارجيين يميلون إلى   أن المراجعينثيوبيا، ووجدت الدراسة  ا( من المراجعين الخارجيين في  119)
وأيًض  الداخليين  للمراجعين  سابًقا  المنفذة  األعمال  على  كمساالعتماد  عملية  ا  أداء  في  اعدين 

المراجعة على حد سواء، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن من خالل التنسيق بين المراجع  
 & ,.Munro, L)ت نتائج دراسة  ار أش، بينما  الداخلي والخارجي تعزيز فعالية حوكمة الشركات

Stewart, J., 2011)  بشكل مباشر  داخليينإلى اعتماد المراجعين الخارجيين على المراجعين ال  
( 66عينة مكونة من عدد )  باستقصاءوذلك  ،  تقييم نظام الرقابة الداخلية  وخاصًة فيكمساعدين  

 .سترالياأمن شركاء المراجعة والمديرين في 

لفحص    (Munro, L., & Stewart, J., 2009)  اتجهت دراسة وفي ذات السياق السابق،  
جع الداخلي في ظل مصدر المراجعة وتقديم الخدمات  المراجع الخارجي على المرا  اعتمادعة  يطب

( من الفئات المرتبطة بعملية المراجعة في  98وذلك باستخدام عينة مكونة من عدد ) االستشارية،
المراجع على  الخارجيين  المراجعين  اعتماد  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  الداخليين    ينأستراليا، 

 ,.Paino, H., et al)  دراسة  ، واستهدفتلداخليةكمساعدين بشكل أكبر في اختبارات الرقابة ا

المراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخلي في ظل أسلوب العمل    اعتمادطبيعة قرار    (2015
( من منشآت المراجعة العاملة في  250عدد )  باستقصاءوذلك   االتصالومخاطر المنشأة وحواجز  

وأسلوب عمل المراجع الخارجي    االتصالير لحواجز  ماليزيا، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأث
 ,Farkas, M., & Hirsch)  حاولت دراسة، كما  المراجع الداخلي  مساعدة  على   هعلى اعتماد

R., 2016)    المراجع الخارجي على    اعتمادالداخلية على    اختبارات الرقابة التعرف على تأثير تكرار
( من المراجعين 200المراجعين الداخليين كمساعدين في عملية المراجعة، وذلك باستقصاء عدد )

الخارجيين بالواليات المتحدة األمريكية، وقد توصلت الدراسة إلى أن تكرار اختبارات الرقابة الداخلية  
 اعد أثناء عملية المراجعة.عزز من اعتماد المراجع الخارجي على المراجع الداخلي كمسي
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  دراسة   ومن وجهة نظر أخرى، وبشأن االعتماد غير المباشر على أنشطة المراجع الداخلي، اتجهت
(Lin, S., et al., 2011) دور وظيفة المراجعة الداخلية ومدى وطبيعة دمجها في العمل   لتحليل

( شركة أمريكية، وقد أشارت  214)  الميداني للمراجعة، وذلك باستخدام بيانات عينة مكونة من عدد
الدراسة إلى تفضيل المراجعين الخارجيين االعتماد على أنشطة المراجعين الداخليين المنفذة  نتائج
نقاط    ،سابًقا عن  بالكشف  يتعلق  فيما  والضعفوخاصة  الداخلية   القوة  الرقابة  بنظام  الموجودة 

كما  بالشركة دراسة ،  طبيعة    (Argento, D., et al., 2018)  هدفت  استكشاف   اعتماد إلى 
المراجعين الخارجيين على األعمال المنفذة سابًقا من قبل المراجعين الداخليين، وقد اعتمدت الدراسة  

ت المراجعة األربعة الكبرى آ( من المراجعين الخارجيين بمنش2901ومقابلة عدد )  استقصاءعلى  
(Big 4)    الداخليين   السابقة للمراجعينعمال  األعلى    االعتمادفي السويد، وقد أشارت الدراسة إلى
 فر الكفاءة في أدائهم لعملهم. اعندما تتو 

طبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين    (Quick, R., & Henrizi, P., 2018)  دراسة  واختبرت
وفقً  المانيا  في  الداخلية  المراجعة  أنشطة  الدوليعلى  المراجعة  لمعيار  وذلك   (ISA 610)  ا 

)  عينة  باستقصاء من  اإل 1500مكونة  البريد  طريق  عن  الخارجيين  المراجعين  من    ، لكتروني( 
  المراجعين الخارجيين بشكل نسبي على أنشطة المراجعين الداخليين   اعتمادوتوصلت الدراسة إلى  

  دراسة   ، واستهدفتالمرتبطة بنظام الرقابة الداخلية وتعزيز فعالية حوكمة الشركاتو   المنفذة سابًقا
(Al-Tarawneh, A., et al., 2020)    المراجع الخارجي على    اعتمادالتعرف على مدى وطبيعة

موجة إلى المراجعين   استقصاءعمل المراجع الداخلي في ظل المراجعة المستمرة، وذلك عن طريق  
المراجعين الخارجيين   اعتمادت نتائج الدراسة إلى  ر ( شركة أردنية، وقد أشا57)  الداخليين لعدد

،  (ISA 610)ا على معيار المراجعة الدولي  اعتمادً على األعمال السابقة المستمرة للمراجع الداخلي  
دراسة توصلت  أن  سبق  النتيجة   (Malaescu, I., & Sutton, S., 2015)  وقد  نفس  إلى 

باال وذلك  )  عينةعلى    عتمادالسابقة  عدد  من  العاملين 87مكونة  الخارجيين  المراجعين  من   )
األمريكية  المتحدة  اهتمتبالواليات  كما  تحديد  ب   (Al-Sukker, A., et al., 2018)  دراسة  ، 

المراجعة الخارجية على أنشطة المراجعة الداخلية وذلك    اعتمادالعوامل المؤثرة على طبيعة ومدى  
تجربة على الفئات المرتبطة بعملية المراجعة في األردن، وقد اشارت  (35)عينة وعدد  باستقصاء

الكفاءة والموضوعية وأداء العمل والتفاعل النسبي فيما بينها كعوامل    نتائج الدراسة إلى أهمية
 محددة لقرار وطبيعة االعتماد.

بعرض ملخص البحوث   (Bame-Aldred, C., et al., 2013)اهتمت دراسة  بشكل عام،  و 
، وهي دراسة نظرية  بالمنشآت  نشطة المراجع الداخليأالمراجع الخارجي على    اعتمادالمرتبطة ب

تزال هناك ندرة نسبية    نه ماأجريت في الواليات المتحدة األمريكية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى  أ
 . في البحوث المرتبطة بذلك المجال البحثي
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 ن للباحث استخالص ما يلي:ومن العرض السابق، يمك

 على الخارجي المراجع اعتماد طبيعة بشععععأنهناك تباين واضععععح في نتائج الدراسععععات السععععابقة  -
 ,Schneider, A., 2009 - McKenna) ، وكمثال، توصعلت دراسعاتالداخلي المراجع  أنشعطة

S., 2017)    إلى زيادة اعتماد المراجع الداخلي على أنشعععععععععطة المراجع الداخلي، بينما توصعععععععععلت
إلى انخفاض اعتماد   (Gray, J., & Hunton, J., 2011 - Azad, A., 2017)دراسععععععات  

 & ,.Farkas, M)المراجع الداخلي على أنشععععطة المراجع الداخلي، في حين اختلفت دراسععععات  

Hirsch, R., 2016 - Argento, D., et al., 2018)    في تحعديعد طبيععة ومحعاور ومجعاالت
 االعتماد فيما بين االعتماد المباشر وغير المباشر.

اهتمام الباحثين  الداخلي المراجع أنشعععطة على الخارجي المراجع اعتماد طبيعةموضعععوع    لم ينل -
 -حدود علمه    وفي -في البيئة المصرية، وقد الحظ الباحث وفًقا لتاريخ بداية العمل بهذا البحث 

في    الداخلي المراجع أنشعععععععععطة على  الخارجي المراجع اعتماد  طبيعة  عدم وجود دراسعععععععععات تناولت
كما الحظ الباحث تركيز الدراسعععععات العربية خالل الفترة المصعععععرية،  الشعععععركات المقيدة بالبورصعععععة  

مكتب  الماضععععععععية على تأثير قرار االعتماد من جوانب أخرى مثل مصععععععععدر المراجعة وخصععععععععائص 
 المراجعة ... إلخ.

إلى ضرورة اهتمام الباحثين بدراسة طبيعية اعتماد المراجع الخارجي دعت مجموعة من الدراسات    -
واالستفادة من ذلك في مجاالت متعددة، وفي هذا السياق، دعت دراسة   على عمل المراجع الداخلي

(Abbott, L., et al., 2012)  بدراسة الباحثين  اهتمام  ضرورة  المراجع   إلى  اعتماد  طبيعية 
،  تحسين التكامل بينهما لتحسين جودة عملية المراجعة   الخارجي على عمل المراجع الداخلي بغرض

على ضرورة إجراء مزيد من البحوث المحاسبية في    (Mohamed, S., 2019)  كما أكدت دراسة
، وذلك  ين الداخليينفي مجال التعاون بين المراجعين الخارجيين والمراجع  جمهورية مصر العربية

 .البيئة المصرية يالمراجعة التي تتم ف اتانخفاض جودة عمليبغرض تالفي 

تزال هناك ندرة نسبية    إلى أنه ما  (Bame-Aldred, C., et al., 2013)أشارت دراسة    وأخيًرا،  -
وجود  في البحوث الموجهة لدراسة طبيعة التكامل فيما بين المراجع الخارجي والداخلي، مما يدعم  

  مصراعيه مجال مفتوح على  ال  ذلك  سدها، كما أشارت الدراسة إلى أنيجب العمل على  فجوة بحثية  
 ، ويسعى البحث الحالي للمساهمة في سد تلك الفجوة البحثية. مزيد من البحوثإلجراء 

 الداخلي:  المراجع أنشطة على الخارجي المراجع اعتماد محاور 2/2
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المتحدة األمريكية   بالواليات  الداخليين  المراجعين   Institute of Internal)عرف معهد 

Auditors (IIA), 2000)  ب الداخلية  المستقل  أالمراجعة  الموضوعي  الرقابي  النشاط  ذلك  نها 
والذي يقدم استشارات وتوصيات لتحسين أداء المنشأة، وذلك عن طريق تقييم وتحسين فعالية  

الرقا والحوكمةعمليات  المخاطر  وإدارة  اعتماد  بة  يعزز  كما  أنشطة  .  على  الخارجيين  المراجعين 
، كما أنه يعمل على تحسين المراجع الداخلي بشكل مباشر وغير مباشر من فعالية حوكمة الشركات

المراجعة   و (Mihret, D., & Admassu, M., 2011)جودة  دافعً ،  قبل  يعد  من  لالعتماد  ا 
الخارجي ذلك (Wan-Hussin, W. & Bamahros, H, 2013)  المراجع  ارتبط  وسواء   ،
 & ,.Munro, L)  االعتماد عليهم كمساعدين في عملية المراجعةأو  السابقة    االعتماد بأعمالهم

Stewart, J., 2009) ككل. على الشركة هامة تمثل المراجعة الداخلية نافذة، حيث 

إلى أن أنشطة المراجعة   (Felix, W., et al., 2001)شارت نتائج دراسة  أ  ،وفي هذا السياق
أي أنه يمكن المراجع   ،% من األنشطة الالزمة لعملية المراجعة26,57الداخلية تضمنت نسبة  

اال بنسبة    عتمادالخارجي  الداخلية  المراجعة  وظيفة  فقط26,57على  دراسة  ،  %  أشارت  كما 
(Pilcher, R., et al., 2011)  لى أن المراجعين الخارجيين يعتمدون على المراجعة الداخلية إ

ن ذلك يسهم إلى حد كبير في تحسين  إمكملة لعملية المراجعة الخارجية، و   نشطة بديلة وليستأك
 الكفاءة والفعالية. 

الحد من فجوة    المراجع الخارجي على عمل المراجع الداخلي إلى حد كبير في  اعتماد  ويسهم
وتوقعات أصحاب المصالح من المستثمرين والدائنين    المراجعينعدم تالقي تأكيدات  التوقعات نتيجة  

المالية البيانات  مستخدمي  تشير  (Brody, R., et al., 2010)  وباقي  كما  مهنة  ،  ممارسات 
والداخليين هو تجنب ازدواجية    المراجعين الخارجيينالمراجعة أن الهدف الرئيس من العالقة بين  

، كما أن دور واستخدام وظائف المراجعة الداخلية  (Saidin, S., 2014)لتكاليفالعمل وتخفيض ا
 ,.Abbott, L)قد ال يؤدي فقط إلى توفير تكاليف المراجعة، ولكن يسهم أيًضا في زيادة كفاءتها  

et al., 2012) . 

إلى تأثر جودة عملية المراجعة    (Chalmers, K., et al., 2019)  أشارت دراسة  وبناًء عليه،
، بمدى تعاون المراجع الداخلي في الكشف عن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية بالمنشأة

أن اقرار االعتماد على أنشطة  إلى    (Quick, R., & Henrizi, P., 2018)  اشارت دراسة كما  
 .لية المراجعةعلى كفاءة وفعالية عم ةآثار اقتصادية هام له  المراجعة الداخلية
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إلى أنه يجب األخذ   (Mao, J., et al., 2020)  ت نتائج دراسةر أشا  مما سبق،  وعلى العكس
جودة    انخفاضخرين قد يؤدي إلى  آفي الحسبان أن اعتماد المراجع الخارجي على أنشطة مراجعين  

 عملية المراجعة. 

المراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخلي  اعتمادإلى  تؤديولعل من أهم األسباب التي 
 (Arel, B., 2010 - Abbott, L., et al., 2012 - Mohamed, S., 2019) :ما يلي

 .كبر حجم الشركات وتعقد عملياتها المالية -

 رغبة المراجع الخارجي في تخفيض تكاليف عملية المراجعة.  -

 القضائية.  الدعاوى مثل   رغبة المراجع الخارجي في تخفيض خسائر المهنة -
بأنشطة الفحص التفصيلية والمراجعة    يخالل العام المال  الداخلياالستفادة من قيام المراجع    -

 الشاملة.

و  ومدى    الراصدد  جيهذا  الداخلية  المراجعة  لفعالية  رئيسة  محددات  ثالثة  المحاسبي  للفكر 
عمل   وأداء  والموضوعية  المهنية  الكفاءة  وهي  عليها  الداخليةاالعتماد  -Bame)    المراجعة 

Aldred, C., et al., 2013 - Al-Sukker, A., et al., 2018) ،وعليه دراسة  ،    أشارت 
(Lin, S., et al., 2011)   إلى أن المراجعين الخارجيين يركزون على جودة أداء العمل أكثر من

. لمراجع الداخليهم على أنشطة ااعتمادعة  يالتركيز على الكفاءة أو الموضوعية عند تحديد طب 
المراجع الداخلي يعد من أهم الفئات التي تدعم حوكمة  أيًضا أن    د المراجع للفكر المحاسبيجيكما  

الشركات في الدول النامية، مما يدعو إلى مزيد من التركيز على التفاعل بينه وبين آليات الحوكمة  
الخارجيين المراجعين   ,.Ferry, L., et al., 2017 - Boland, C., et al)  األخرى وخاصة 

2020) . 

الداخلي   المراجع  أنشطة  على  الخارجي  المراجع   ويمكن للباحث عرض المحاور الرئيسة العتماد
 كما يلي: 

 المراجعة: عملية خالل كمساعدين الداخليين المراجعين على االعتماد 1/ 2/2

عمال المراجعة بشكل مباشر،  أيطلب المراجع الخارجي من المراجع الداخلي تأدية بعض    حيث
في    االشتراكعلى المراجعين الداخليين كمساعدين    اعتماد المراجعين الخارجيينوتتضمن عملية  

وتحليل هيكل الرقابة الداخلية   ،اختبارات التحقق  ،ة الفروعر زيا،  الجرد الفعلي  كثيرة منها:  عمليات
(Schneider, A., 2009). 
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تفضيل   على  (Munro, L., & Stewart, J., 2011)  كدت نتائج دراسةوفي ذات السياق، أ
المراجعين الخارجيين في أستراليا االعتماد على المراجعين الداخليين كمساعدين أكثر من اعتمادهم 

األ للشركات  الداخلية  الرقابة  نظام  تقييم  عند  وخاصة  سابًقا  المنفذة  األعمال  كما  ستراليةعلى   ،
دراسة الخارج  (Farkas, M., & Hirsch, R., 2016)  أشارت  المراجعين  ميل  إلى  إلى  يين 

للشركة االعتماد على أنشطة المراجعين الخارجيين كمساعدين في إجراء اختبارات الرقابة الداخلية  
 Abbott, L., et)أشارت دراسة  ، كما  في ظل تأكدهم من أجرائها بشكل آلي وتكرارها  وخاصةً 

al., 2012)    الداأإلى المراجعين  على  االعتماد  إلى  يميلون  الخارجيين  المراجعين  ن  يخلين 
 كمساعدين في عملية المراجعة لتحسين جودتها وتخفيض تكاليفها.

 الداخلية:   الرقابة اختبارات بشأن الداخليين للمراجعين السابقة األعمال على االعتماد 2/ 2/2

على طبيعة إجراءات المراجعة الخارجية المتصلة بتحليل هيكل    ييؤثر عمل المراجع الداخل
المخاطر. وتقييم  التحقق  وإجراءات  الداخلية  على  و   الرقابة  الداخلية  الرقابة  تعريف  نها أيمكن 

مجموعة من السياسات واإلجراءات المصممة لضمان كفاءة العمليات وإصدار التقارير المالية ذات  
المنشأة    التنظيمي   واالمتثال  الثقة التجارية داخل  العمليات   ,.Liu, W., & Huang, H)في 

المراجع الخارجي   اعتمادأنه وبدون    (Eryk, G., 2015)  أشارت دراسة، وبناًء عليه،  (2020
على الدعم المقدم من المراجع الداخلي بشأن معلومات نظام الرقابة الداخلية تصبح عملية المراجعة  

 يم استمرارية الشركة. أكثر صعوبة وتصعب عملية تقي

  هتمام نها لم تحظ باالأمر بها المراجع إال  ي وعلى الرغم من أهمية اختبارات الرقابة الداخلية التي  
م حيث ارتبطت الرقابة الداخلية غير الفعالة في    2001عام    "انرون " شركة    انهيارالكافي حتى  

م  "نرون "اشركة   مالئم  غير  بشكل  اإليرادات  سلبً مبتحديد  أثر  أصحاب ا  موثوقية  على  وبشدة  ا 
 . (Liu, W., & Huang, H., 2020)المصالح في التقارير المالية 

ن اختبارات الرقابة الداخلية وتنقسم  أويعتمد المراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخلي بش
إلى   االختبارات  السياسات والتوثيق    االستفساراتتلك  تنفيذ  وإعادة  الرقابية  األنشطة  ومالحظة 

 Farkas, M., & Hirsch, R., 2016)الخاصة بالمنشأة محل المراجعة    واإلجراءات الرقابية

- Chang, Y., et al., 2019) ،أشارت دراسة، وفي هذا السياق (Azad, A., 2017)   إلى أن
  تماد المراجع الخارجي على المراجع الداخلي تقييم نظام الرقابة الداخلية هو المجال األنسب الع

 في الدول النامية.  وخاصةً 
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المراجع الخارجي على أنشطة    اعتمادإلى أهمية    (Lin, S., et al., 2011)كما أشارت دراسة  
المراجع الداخلي فيما يتصل بإجراء اختبارات الرقابة الداخلية، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن  

إيجابيً اإل يرتبط  للشركة  الداخلية  الرقابة  في  القصور  أوجه  عن  فيما  فصاح  واالعتماد  بالتكامل  ا 
إلى   (Munro, L., & Stewart, J., 2009, 2011)السياق أشارت دراسات    ذاتي  ، وف بينهما

 عتماد على أنشطة المراجعين الداخليين يتمحور حول اال  الخارجيين  أن طبيعة اعتماد المراجعين
النسبية    الدقةوذلك نتيجة    الخاصة بالمنشأة محل المراجعة،  نشطة واختبارات الرقابة الداخليةأعلى  

 االختبارات. التي تتمتع بها تلك

 الجوهرية:  المراجعة اختبارات بشأن الداخليين للمراجعين السابقة األعمال على االعتماد 3/ 2/2

إلى الكفاءة وتضاؤل الموضوعية تعد عوائق    االفتقارإلى أن    يشير المراجعين الخارجيين عادةً 
ذة  تلك المرتبطة باألعمال المنف  وخاصةً   ،مستمرة أمام عملية االعتماد على أنشطة المراجع الداخلي

دراسة أشارت  وقد  ،  (Brody, R., 2012)الجوهرية    المراجعة  اختبارات  بشأن  سابًقا   نتائج 
(Munro, L., & Stewart, J., 2011)  تفضيل المراجعين الخارجيين في أستراليا عدم    إلى

الداخليين   المراجعين  على  سابًقابشأن  االعتماد  المنفذة  اختبارات عند    وخاصةً   ،األعمال  اجراء 
 المراجعة الجوهرية. 

على األعمال المنفذة سابًقا من   اعتمادهوقد تتأثر استقاللية ومهنية المراجع الخارجي نتيجة 
المراجعين الخارجيين على عمل    اعتمادشأة محل المراجعة، ولذلك فإن  قبل المراجع الداخلي للمن

الداخليين   بمدى    المراجعة  اختبارات  بشأنالمراجعين  عملهم  كفاءتهم مرهون  أداء  )مبارك،   في 
2012  -  (Argento, D., et al., 2018 ،  ت دراسة  ر شاأوفي هذا السياق(Lin, S., et al., 

أن    (2011 سابقً   المراجعيناعتماد  إلى  المنفذة  األعمال  على  المراجعين الخارجيين  قبل  من  ا 
تحسين جودة المراجعة يسهم بشكل كبير في    والمرتبطة باختبارات المراجعة الجوهرية  الداخليين

، وذلك في حالة كفاءة المراجعين الداخليين وجودة أعمالهم طوال العام المالي  وتخفيض تأخيرها
 للمنشأة محل المراجعة والفحص.

ويرى الباحث أن اعتماد المراجع الخارجي على أنشطة المراجع الداخلي بالمنشأة محل المراجعة 
أنه   التي يجب أخذها في الحسبان، إال  المحددات  الكثير من  قرار معقد ويتوقف على  والفحص 
ضرورة حتمية في ظل تطورات بيئة األعمال الحالية، وأن المجال المالئم بشكل نسبي لالعتماد  

 االختبارات. لتلكوذلك نتيجة الموضوعية النسبية  ،اختبارات الرقابة الداخلية هو
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 ( منهجية الدراسة الميدانية 3)
 الدراسة الميدانية:  اتفرضي 3/1

  المجاالت الرئيسة العتماد المراجعين الخارجيين على أنشطة المراجعين الداخليينمن خالل  
قابلة لإلثبات ال  فرضيات العدمالدراسة الميدانية في صورة    فرضياتتم صياغة    ،السابق اإلشارة إليها

 الدراسة الميدانية كما يلي:  فرضياتقام الباحث بصياغة ه، علي أو النفي، وبناءً 
10H  :  المراجعة. ال يعتمد المراجعين الخارجيين على المراجعين الداخليين كمساعدين خالل عملية 

20H  : ال يعتمد المراجعين الخارجيين على األعمال السابقة للمراجعين الداخليين بشأن اختبارات
 الرقابة الداخلية خالل عملية المراجعة.

30H  : ال يعتمد المراجعين الخارجيين على األعمال السابقة للمراجعين الداخليين بشأن اختبارات
 راجعة. المراجعة الجوهرية خالل عملية الم

 الدراسة الميدانية: مجتمع وعينة  3/2
يتمثل مجتمع الدراسعععة في كافة المراجعين الخارجيين العاملين بمنشعععآت المراجعة المصعععرية، 

، وقد اتصععععععفت العينة بخصععععععائص ( مفردة200قام الباحث باختيار عينة عشععععععوائية قوامها )وقد  
ديموغرافية متنوعة من حيث حجم مكتب المراجعة، مسعععععتوى الخبرة، والتوزيع الجغرافي، ... إلخ، 

 :اآلتيالعينة كما بالجدول  استجابة ويمكن بيان تفاصيل
 ". عينة الدراسة الميدانيةاستجابة تفاصيل "(: 1جدول رقم )

 الفئة
عدد 

القوائم  
 الموزعة 

  عدد القوائم
 در  التي لم ت  

معدل 
 االستجابة

عدد 
القوائم  

 المرفوضة 

عدد 
القوائم  
 المكتملة 

المئوية   النسبة
 المكتملةللقوائم 

المراجعين الخارجيين 
بمنشآت المراجعة  

 المصرية 
200 48 76.00 % 21 131 65.50 % 

 أسلوب وأداة جمع البيانات: 3/3
في جمع بيانات الدراسعة الميدانية، وقد اختار الباحث   أن تسعتخدمتتعدد األسعاليب التي يمكن  

آراء للتعرف على   لمالئمته  (POLLاسعععععتطالع الرأي المختصعععععر ) االسعععععتقصعععععاء بنظام أسعععععلوب
اسعععععععععتطالع الرأي قعام البعاحعث بتصعععععععععميم قعائمعة  بنعاًء عليعه،  و ، بطريقعة فععالعةالمراجعين الخعارجيين  

اسعععععععععتخدم الباحث مقياس ليكرت  كما( من مالحق البحث،  1بالملحق رقم ) المدرجة المختصعععععععععرة
(Likert Scale)  اآلتيبالجدول  مبينالخماسي كما هو: 
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 . مستوى الموافقة على االعتماد"ت الخماسي لتوزيع  ر مقياس ليك"(: 2جدول رقم )

مستوى الموافقة على 
 االعتماد

موافق 
 بشدة 
 

 غير موافق  محايد  موافق
غير موافق 

 بشدة 
 1 2 3 4 5 الدرجة 

 حقيق أهدافها:لت استطالع الرأي المختصرة الموضوعةتوزيع أسئلة قائمة  اآلتييوضح الجدول و 

 .استطالع الرأي المختصرة"توزيع أسئلة قائمة "(: 3جدول رقم )
 أرقام  األسئلة  )المجاالت الرئيسة لالعتماد(  األهداف المتضمنة م
 طبيعة االعتماد على المراجعين الداخليين كمساعدين خالل عملية المراجعة.  1

 
1 

2 
للمراجعين السابقة  األعمال  على  االعتماد  الرقابة    طبيعة  اختبارات  بشأن  الداخليين 

 2 الداخلية خالل عملية المراجعة. 

3 
المراجعة   اختبارات  بشأن  الداخليين  للمراجعين  السابقة  األعمال  على  االعتماد  طبيعة 

 3 الجوهرية خالل عملية المراجعة. 

 تقنين أداء جمع البيانات:  3/4

  في حالة   بمسعععتوى كبيروعدم تغيرها  االسعععتقصعععاءعملية  اسعععتقرار نتائج    مدىبغرض تحديد 
خالل فترات زمنيعة    أكثر من مرةعينعة العدراسعععععععععة الميعدانيعة   المعدرجعة في  مفرداتالإععادة توزيعهعا  

 Cronbach's Alphaكرونبعععا     الشعععععععععروط تم االعتمعععاد على مععععامعععل الفعععا  وبنفسمحعععددة  

Coefficient  آلتيابالجدول  هو موضح كما االختبارنتائج  جاءتوقد: 

 ". Cronbach's Alpha Coefficientنتائج اختبار "(: 4جدول رقم )

Cronbach's Alpha Coefficient-Reliability Statistics 
N of Items Cronbach's Alpha (X1:X3) 

3 0.943 

 االستقصاءسئلة  أل  الفا كرونبا معامل    ةأن قيم السابقةنتائج  الوقد اتضح للباحث من خالل  
 تعميمها. وإمكانية االستقصاءداللة مالئمة على استقرار نتائج  ويعد ذلك( 0.6أكبر من )
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 المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة الميدانية:  3/5

 :على نوعين من اإلحصاءاتللبيانات اعتمد الباحث في المعالجة اإلحصائية 

 اإلحصاءات الوصفية: 3/5/1

اإلحصعاءات الوصعفية مثل النسعب المئوية والمتوسعطات واالنحرافات  اسعتخدام مجموعة من  تم 
 الموافقة على االعتماديتم تحديد فئات المتوسععععععععط ودرجات قد  المعيارية على مسععععععععتوى العينة، و 

 :اآلتيالمقابلة لها كما بالجدول 
 ".المقابلة لهاالموافقة على االعتماد فئات المتوسط ودرجات "(: 5جدول رقم )

 الموافقة على االعتماددرجات  وسط فئات المت
 غير موافق بشدة  1.80إلى أقل من  1.00من 

 غير موافق  2.60إلى أقل من  1.80من  
 محايد  3.40إلى أقل من  2.60من 
 موافق 4.20إلى أقل من  3.40من 
 موافق بشدة  5.00إلى أقل من  4.20من 

 
 اإلحصاءات التحليلية: 3/5/2

اختالفات ذات  وجودمدى   والختبار،  لعينة الدراسععة الميدانيةإجراء التحليل اإلحصععائي    بغرض
الموافقة على أهمية اعتمادهم على المراجعين الداخليين أو جوهرية بين مستويات    إحصائيةداللة  

 .على مستوى العينة ككل One-Sample T Test، تم تطبيق اختبار خالل عملية المراجعة

 ضيات ( تحليل البيانات واختبار الفر 4)
 : طبيعة االعتماد على المراجعين الداخليين كمساعدين خالل عملية المراجعة  4/1

على المراجعين الداخليين كمساعدين  طبيعة اعتماد المراجعين الخارجيينقام الباحث باختبار  
 كما يلي: خالل عملية المراجعة

 نتائج اإلحصاءات الوصفية: 4/1/1
لطبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين  لوصعععفية  ا ات( نتائج اإلحصعععاء6ويوضعععح الجدول رقم ) 

 :على المراجعين الداخليين كمساعدين خالل عملية المراجعة
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لطبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين على المراجعين  الوصفية  اتنتائج اإلحصاء"(: 6جدول رقم )
 الداخليين كمساعدين خالل عملية المراجعة". 

محور االعتماد  
 الرئيس

 الموافقة على االعتماد ياتالنسبة المئوية لمستو 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

مستوى 
موافق  االعتماد

 محايد  موافق بشدة 
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة 

االعتماد على 
المراجعين  
الداخليين  

كمساعدين خالل 
 عملية المراجعة 

 محايد  1.41 2.92 21.7 19.5 31.2 15.1 12.5

 تضح ما يلي:ينتائج الجدول السابق خالل ومن 

تتبععاين آراء المراجعين الخععارجيين بشعععععععععععأن قيععامهم بععاالعتمععاد على المراجعين الععداخليين  
)محايد، غير موافق    اتمسعععععتوي  بيناآلراء    ت غالبيةتركز   وقد كمسعععععاعدين خالل عملية المراجعة،

( وهي أقل من 2.92إلى مسعتوى )محايد( وبقيمة )  متوسعط التأثيرانخفاض باإلضعافة إلى   بشعدة(،
،  ( 1.41حيث بلغ )  المعياري   االنحرافقيمة   ارتفاع، كما يالحظ (3.40المتوسعععععط الفرضعععععي وهو )

الموافقة  فيما يتعلق بمسععععتويات    الميدانيةالتفاوت النسععععبي آلراء عينة الدراسععععة  ارتفاععني  مما ي
 .على االعتماد

 :  ىاألول  الفرضيةية الختبار منتائج االختبارات الالمعل 4/1/2

آراء المراجعين أو جوهريعة في توزيع    إحصععععععععععائيعةاختالفعات ذات داللعة    وجودمعدى    الختبعار
الموافقة على أهمية اعتمادهم على المراجعين الداخليين كمسععععععاعدين بين مسععععععتويات    الخارجيين

على مسعععععععععتوى العينة ككل،   One-Sample T Test، تم تطبيق اختبار خالل عملية المراجعة
 اآلتي:وقد جاءت نتائج االختبار كما بالجدول 
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نتائج اختبار " :(7جدول رقم )  One-Sample T Test المراجعين الخارجيين لطبيعة اعتماد  
 على المراجعين الداخليين كمساعدين خالل عملية المراجعة".

 Tقيمة  محور االعتماد الرئيس 
درجات الحرية 

(df) 

الداللة  /ة مستوى المعنوي
 اإلحصائية

(Asymp. Sig. ) 
  االعتماد على المراجعين

الداخليين كمساعدين خالل 
 عملية المراجعة 

-2.94 4 0.000 

(، مما يعد داللة على 0.05أن مسعععتوى المعنوية أقل من )  االختبارويتضعععح من خالل نتائج 
 عدم موافقة المراجعين الخارجيين على االعتماد على المراجعين الداخليين كمساعدين.

طبيعة االعتماد على األعمال السابقة للمراجعين الداخليين بشأن اختبارات الرقابة    4/2
 : الداخلية خالل عملية المراجعة

طبيععة اعتمعاد المراجعين الخعارجيين على المراجعين العداخليين بشعععععععععأن قعام البعاحعث بعاختبعار  
 كما يلي: اختبارات الرقابة الداخلية خالل عملية المراجعة

 إلحصاءات الوصفية:نتائج ا 4/2/1
لطبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين  لوصعععفية  ا ات( نتائج اإلحصعععاء8ويوضعععح الجدول رقم ) 

 :على المراجعين الداخليين بشأن اختبارات الرقابة الداخلية خالل عملية المراجعة

المراجعين  لطبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين على الوصفية  اتنتائج اإلحصاء"(: 8جدول رقم )
 الداخليين بشأن اختبارات الرقابة الداخلية خالل عملية المراجعة".
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محور االعتماد  
 الرئيس

 الموافقة على االعتماد ياتالنسبة المئوية لمستو 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

مستوى 
موافق  االعتماد

غير  محايد  موافق بشدة 
 موافق

غير موافق 
 بشدة 

االعتماد على 
المراجعين  

الداخليين بشأن 
اختبارات الرقابة 
الداخلية خالل 
 عملية المراجعة 

 موافق 0.68 3.53 7.1 13.8 16.6 30.3 32.2

 تضح ما يلي:ينتائج الجدول السابق خالل ومن 

تتباين آراء المراجعين الخارجيين بشععععععأن قيامهم باالعتماد على المراجعين الداخليين بشععععععأن 
)موافق،    اتمسعععتوي  بيناآلراء    ت غالبيةتركز   وقد اختبارات الرقابة الداخلية خالل عملية المراجعة،

( وهي  3.53إلى مسعععتوى )موافق( وبقيمة )  متوسعععط التأثيرارتفاع باإلضعععافة إلى   موافق بشعععدة(،
 ري المعيا االنحرافقيمة  ل  االنخفاض النسعبي، كما يالحظ  (3.40أكبر من المتوسعط الفرضعي وهو )

التفاوت النسععععععبي آلراء عينة الدراسععععععة  انخفاض، مما يعني  (0.68مقارنًة بالمتوسععععععط حيث بلغ )
 .الموافقة على االعتمادفيما يتعلق بمستويات  الميدانية

 :  الثانية  الفرضيةية الختبار منتائج االختبارات الالمعل 4/2/2

آراء المراجعين أو جوهريعة في توزيع    إحصععععععععععائيعةاختالفعات ذات داللعة    وجودمعدى    الختبعار
الموافقة على أهمية اعتمادهم على المراجعين الداخليين بشعأن اختبارات بين مسعتويات    الخارجيين

على مسعتوى    One-Sample T Test، تم تطبيق اختبار  الرقابة الداخلية خالل عملية المراجعة
 تي:اآلالعينة ككل، وقد جاءت نتائج االختبار كما بالجدول 

لطبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين  One-Sample T Testنتائج اختبار " :(9جدول رقم )
 على المراجعين الداخليين بشأن اختبارات الرقابة الداخلية خالل عملية المراجعة". 
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 Tقيمة  محور االعتماد الرئيس 
درجات الحرية 

(df) 

الداللة  /ة مستوى المعنوي
 اإلحصائية

(Asymp. Sig. ) 

االعتماد على المراجعين  
الداخليين بشأن اختبارات 

الرقابة الداخلية خالل عملية 
 المراجعة 

1.14 4 0.163 

من   أكبرأن مسععععععععتوى المعنوية أو الداللة اإلحصععععععععائية   االختبارويتضععععععععح من خالل نتائج 
يععععد داللعععة على  0.05) ممعععا  الخعععارجيين على االعتمعععاد على  (،  المراجعين  المراجعين موافقعععة 

الداخليين بشعععأن اختبارات الرقابة الداخلية خالل عملية المراجعة، ويفسعععر الباحث ذلك بوجود قدر  
من الموضعوعية النسعبية لتلك االختبارات تجعلها مؤهلة نسعبًيا العتماد المراجعين الخارجيين خالل 

 عملية المراجعة.
ال  4/3 للمراجعين  السابقة  األعمال  على  االعتماد  اختبارات  طبيعة  بشأن  داخليين 

 : المراجعة الجوهرية خالل عملية المراجعة
طبيععة اعتمعاد المراجعين الخعارجيين على المراجعين العداخليين بشعععععععععأن قعام البعاحعث بعاختبعار  

 كما يلي: اختبارات المراجعة الجوهرية خالل عملية المراجعة

 نتائج اإلحصاءات الوصفية: 4/3/1
لطبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين لوصعفية ا اتج اإلحصعاء( نتائ10ويوضعح الجدول رقم ) 

 :على المراجعين الداخليين بشأن اختبارات المراجعة الجوهرية خالل عملية المراجعة

لطبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين على  الوصفية  اتنتائج اإلحصاء"(: 10جدول رقم )
 المراجعة الجوهرية خالل عملية المراجعة".المراجعين الداخليين بشأن اختبارات 
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محور االعتماد  
 الرئيس

 الموافقة على االعتماد ياتالنسبة المئوية لمستو 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

مستوى 
موافق  االعتماد

غير  محايد  موافق بشدة 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة 

االعتماد على 
  المراجعين

الداخليين بشأن 
اختبارات المراجعة  

الجوهرية خالل 
 عملية المراجعة 

 محايد  1.38 3.12 22.9 21.0 24.1 17.3 14.7

 تضح ما يلي:ينتائج الجدول السابق خالل ومن 

تتباين آراء المراجعين الخارجيين بشععععععأن قيامهم باالعتماد على المراجعين الداخليين بشععععععأن 
  اتمسعععععععععتويع  بيناآلراء    ت غعالبيعةتركز   وقعد  الجوهريعة خالل عمليعة المراجععة،اختبعارات المراجععة  

إلى مسععتوى )محايد( وبقيمة   متوسععط التأثيرانخفاض باإلضععافة إلى   )محايد، غير موافق بشععدة(،
 المعياري  االنحرافقيمة   ارتفاع، كما يالحظ (3.40( وهي أقل من المتوسعط الفرضعي وهو )3.12)

فيما يتعلق    الميدانيةالتفاوت النسعععععععبي آلراء عينة الدراسعععععععة  ارتفاععني  ، مما ي(1.38حيث بلغ )
 .الموافقة على االعتمادبمستويات 

 :  الثالثة  الفرضيةية الختبار منتائج االختبارات الالمعل 4/3/2

آراء المراجعين أو جوهريعة في توزيع    إحصععععععععععائيعةاختالفعات ذات داللعة    وجودمعدى    الختبعار
الموافقة على أهمية اعتمادهم على المراجعين الداخليين بشعأن اختبارات بين مسعتويات    الخارجيين

على   One-Sample T Test، تم تطبيق اختبععار  المراجعععة الجوهريععة خالل عمليععة المراجعععة
(، وذلك على النحو 11رقم )  بالجدول  معروض  مستوى العينة ككل، وقد جاءت نتائج االختبار كما

 التالي:

لطبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين  One-Sample T Testنتائج اختبار " :(11م )جدول رق
 على المراجعين الداخليين بشأن اختبارات المراجعة الجوهرية خالل عملية المراجعة".
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 Tقيمة  محور االعتماد الرئيس 
درجات الحرية 

(df) 

الداللة  /ة مستوى المعنوي
 اإلحصائية

(Asymp. Sig. ) 

االعتماد على المراجعين  
الداخليين بشأن اختبارات 
المراجعة الجوهرية خالل 

 عملية المراجعة 

-1.78 4 0.009 

(،  0.05أن مستوى المعنوية أو الداللة اإلحصائية أقل من )  االختبارويتضح من خالل نتائج  
المراجعين العداخليين  ععدم موافقعة المراجعين الخعارجيين على االعتمعاد على  ممعا يععد داللعة على  

 .بشأن اختبارات المراجعة الجوهرية خالل عملية المراجعة
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ومقترحات دراسات مستقبلية الخالصة والنتائج والتوصيات  
  أنشععععععطة  على الخارجي المراجع اعتماد طبيعة  تحديدتمثل الهدف الرئيس للبحث في محاولة  

وذلك من وجهة نظر المراجعين   ،المصعععععععرية  بالبورصعععععععة المقيدة الشعععععععركات  في  الداخلي المراجع
الخارجيين العاملين في منشعععآت المراجعة المصعععرية، وقد اعتمد البحث على ثالثة محاور رئيسعععة  

 على الداخلي وتتمثل تلك المحاور في: االعتماد المراجع أنشعععععععطة  على  الخارجي العتماد المراجع
  للمراجعين  السعابقة  األعمال  على  االعتمادالمراجعة،    عملية  خالل كمسعاعدين  الداخليين المراجعين
  على   المراجعة، باإلضعععععععافة إلى االعتماد  عملية  خالل  الداخلية  الرقابة اختبارات بشعععععععأن  الداخليين

 المراجعة،  عملية خالل  الجوهرية المراجعة اختبارات بشععععأن  الداخليين للمراجعين السععععابقة األعمال
الدراسععععات السععععابقة، ثم  المسععععتخلصععععة من نتائجلابعرض وتحليل  بدأتوقد اتبع البحث منهجية  

انتهى البحث قد  ، و الداخلي المراجع  أنشععععععععطة  على الخارجي المراجع طبيعة اعتمادعرض وتحليل  
عينة تتكون من   اعتمدت على اسععععتقصععععاءالدراسععععة الميدانية والتي    المتبعة في  منهجيةالبعرض  

قعام البحعث  ثم، الععاملين بمنشعععععععععآت المراجععة المصعععععععععريعةالمراجعين الخعارجيين  ( مفردة من 200)
 اختبار الفرضيات.نتائج  معاإلحصاءات الوصفية ب الخاصة نتائجالبعرض وتحليل 

 البحث فيما يلي: ما توصل إليهتمثل أهم يو 

 المستوى النظري:(  1)
الموجهة إلى اسعععتكشعععاف طبيعة اعتماد المراجعين الخارجيين على أنشعععطة   اتاكتسعععبت الدراسععع -

تعقعد بيئعة األعمعال السعععععععععنوات األخيرة، وخعاصعععععععععًة في ظعل المراجعين العداخليين أهميعة متزايعدة في 
فيها، األزمات المالية العالمية وحاالت الفشعل المالي بالشعركات، باإلضعافة إلى التقلبات السعريعة و 

لالعتماد على تقارير المراجعة كمدخالت رئيسعة في نماذج قراراتهم  ب المصعالحأصعحا حاجة زيادة
الداخلي   المراجع أنشعطة  على الخارجي  المراجع  االسعتثمارية المختلفة، وبناًء عليه، أصعبح اعتماد
 من الموضوعات الرئيسة في البحوث األكاديمية.

طبيعة ومجاالت اعتماد بشععععأن   توصععععل البحث إلى وجود تباين نظري بين الدراسععععات السععععابقة -
حيث تبنت بعض الدراسععععععات وجهة نظر داعمة  الداخلي،   المراجع  أنشععععععطة  على  الخارجي المراجع
اعتماد غير مباشععععر،  وجهة نظر داعمة لوجود اعتماد مباشععععر، بينما تبنت دراسععععات أخرى  لوجود 

لية لذلك االعتماد فيما  كما أن هناك عدم اتفاق فيما بين الدراسعات السعابقة بشعأن الطبيعة التفصعي
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بين االعتمعاد على المراجعين العداخليين كمسععععععععععاععدين خالل عمليعة المراجععة، اختبعارات الرقعابعة  
 الداخلية، واختبارات المراجعة الجوهرية.

 المستوى التطبيقي:(  2)

 إلى ما يلي:النتائج اإلحصائية للدراسة الميدانية للبحث  أشارت -
هناك تباين نسبي في آراء المراجعين الخارجيين بشأن قيامهم باالعتماد على أنشطة المراجعين   -

 الداخليين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
 المراجعة. عملية لخال  كمساعدين  الداخليين  المراجعين على  عدم اعتماد المراجعين الخارجيين -
  الرقابة  اختبارات بشعأن  الداخليين للمراجعين السعابقة األعمال اعتماد المراجعين الخارجيين على -

 المراجعة. عملية خالل الداخلية
 اختبارات بشععععأن  الداخليين للمراجعين السععععابقة األعمال على  المراجعين الخارجيين عدم اعتماد -

 المراجعة. عملية خالل الجوهرية المراجعة

 الباحث بما يلي: يوبناًء عليه، يوص

 معايير المراجعةبتعديل وتطوير    في مصعععععععر  التنظيم المحاسعععععععبي المسعععععععئولة عنيام الجهات  ق -
قطبي عمليعة المراجععة وهمعا المراجع  بين  تمعاشعععععععععيًعا مع العالقعات التبعادليعة وقواععد القيعد والحوكمعة

 .الداخلي والمراجع الخارجي

بعاتخعاذ معا يلزم لتطوير محعاور ومجعاالت عمعل المراجع العداخلي محعل ععدم ئعات المعنيعة،  قيعام الهي -
 اعتماد المراجعين الخارجيين.

 :مثل باعتماد المراجع الخارجي على المراجع الداخليتكثيف البحوث المحاسبية المرتبطة  -
المقيدة  لشعععععععركاتا( اطار مقترح العتماد المراجع الخارجي على أنشعععععععطة المراجع الداخلي في 1)

 بالبورصة المصرية.

( تطوير المراجعععة الععداخليععة لزيععادة اعتمععاد المراجع الخععارجي على أنشعععععععععطتهععا خالل مراجعععة  2)
 المقيدة بالبورصة المصرية. لشركاتا
( تقييم جودة المراجعععة الععداخليععة من وجهععة نظر المراجعين الخععارجيين بمنشععععععععععآت المراجعععة 3)

 المصرية.
راجعين الخعارجيين لالعتمعاد على أنشعععععععععطعة المراجععة الداخليعة في ظل متغيرات  ( مدى حاجة الم4)

 بيئة األعمال المعاصرة في مصر.
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فيمعا بين الملكيعة المركزة ( طبيععة اعتمعاد المراجع الخعارجي على أنشعععععععععطعة المراجع العداخلي  5)
 .المقيدة بالبورصة المصرية المشتتة للشركاتالملكية و 

 المراجع 

 المراجع العربية:أواًل:  
 الخارجيع جأثر مصععععدر المراجعة الداخلية على قرار المرا  ،(2013)  ،إبراهيم، آمال محمد كمال -

كليعة ،  مجلعة التجعارة والتمويعلة،  على وظيفعة المراجععة العداخليعة: دراسعععععععععة ميعدانيع  بعاالعتمعاد
 .114-73ص ص  ،(3العدد )، اجامعة طنط  ،التجارة

تععأثير نوع المراجعععة الععداخليععة على العالقععة بين   ،(2014)  ،عبععدالمجيععد عليالقليطي، إبراهيم    -
مصعععععدر أنشعععععطة المراجعة الداخلية واعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجعة الداخلية: 

 (،18لد )مجالجامعة عين شعععمس،   ،كلية التجارة ،الفكر المحاسعععبية، مجلة  دراسعععة تجريبي
 .486-401ص ص  ،(1العدد )

(، قرار وزير  2008يير المصعععععععععريعة للمراجععة والفحص المحعدود ومهعام التعأكعد األخرى، )المععا  -
م بإصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود   2008( لسنة  166االستثمار رقم )

متعاح  ،  770-1(، ص ص  1ومهعام التعأكعد األخرى، الهيئعة الععامعة لسعععععععععوق المعال، المجلعد )
 على:

www.fra.gov.eg/ 

م بشععأن   2007( لسععنة  27قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) (،2007المال، ) لسععوق  العامة يئةاله -
والمراجعة المقيدين بسععجل الهيئة، ص ص  المحاسععبة مهنة مزاولي وآداب وسععلوكيات قواعد

 متاح على:، 31 - 1
www.fra.gov.eg/ 

تأثير مصعععععدر أنشعععععطة المراجعة الداخلية على مدى اعتماد   ،(2012) ،مبارك، الرفاعي إبراهيم -
  ،مجلعة التجعارة والتمويعل ، المراجع الخعارجي على عمعل المراجععة العداخليعة: دراسعععععععععة تجريبيعة

  .43-1ص ص  ،(1) ددعالجامعة طنطا،   ،كلية التجارة
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 ( 1ملحق رقم )
 "POLLقائمة االستقصاء بنظام استطالع الرأي المختصر "

 

 األفاضل المراجعين الخارجيين العاملين بمنشآت المراجعة المصرية  السادة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 المراجع   أنشطة  على  الخارجي  المراجع  اعتماد  طبيعة":  يقوم الباحث بإعداد دراسة تحت عنوان
 . "المصرية بالبورصة المقيدة الشركات في الداخلي

 قرين مجاالت االعتماد   –  ومتخصصين  كخبراء  -حضراتكم    اختياراتوفي هذا السياق، تمثل  
معلومات قيمة    المرفقة   POLLقائمة االستقصاء بنظام استطالع الرأي المختصر  المتضمنة في  

الداخلي خالل    المراجع  أنشطة  على  اعتمادكم  طبيعةيمكن للباحث استخدامها فقط في التعرف على  
 المصرية.  بالبورصة المقيدة الشركات في  عملية المراجعة

 
 ،،،  مع خالص االحترام والتقدير لحضراتكم

 

 الباحث                                               

 د. أحمد بخيت محمد أحمد                                              

 مدرس بقسم المحاسبة                                               

 ب الواديجامعة جنو  -كلية التجارة                                               
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الحالي، برجاء تحديد    استطالع الرأيالمتضمنة في البحث محل    المجاالت الرئيسة فيما يلي  
( أسفل مستوى  √موافقتكم على االعتماد عليها خالل عملية المراجعة، وذلك بوضع عالمة )   مستوى 

 االعتماد المالئم من وجهة نظر حضراتكم:
 

المراجع  المجاالت الرئيسة العتماد  م
 الخارجي على أنشطة المراجع الداخلي

درجة الموافقة على اعتماد المراجع الخارجي 
 على أنشطة المراجع الداخلي 

موافق  
 بشدة

(5 ) 

 موافق 

 

(4 ) 

 محايد

 

(3 ) 

غير  
 موافق 

(2 ) 

غير  
موافق  

 بشدة

(1 ) 

1 
العمعراجعععيعن ععلعى  العععععداخعلعيعيعن    االععتعمعععععاد 

 كمساعدين خالل عملية المراجعة.
 

     

2 
االعتماد على األعمال السابقة للمراجعين  
الداخليين بشأن اختبارات الرقابة الداخلية  

 خالل عملية المراجعة.
     

3 
  االعتماد على األعمال السابقة للمراجعين 

الععداخليين بشعععععععععععأن اختبععارات المراجعععة 
 الجوهرية خالل عملية المراجعة.

     

 

 


